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Sætrevika – Steinsetsætra (Orkidévegen)
Svartløken

Turen �l Steinsetsætra går på sætreveg med jamn s�gning, med eit par bratte par�.
Langs sætrevegen er det mange orkidéar. Turen passar for alle.

Eit stykke langs sætrevegen er det mange orkidéar å ﬁnne. Foto: Christer Lundberg Nes.

Steinsetsætra til venstre. Utsyn over Mevatnet til høgre om du utforskar meir av området.

Turskildring
Frå parkeringsplassen i Sætrevika på Fylling følgjer du sætrevegen oppover med rela�vt jamn s�gning. Når du kjem �l eit
vegkryss tek du �l venstre mot Steinsetsætra. Her startar ”orkidévegen”. Vegen held same høgde ei stund bortover skogog myrområde med rela�vt mange orkidéar av na�iol, skogmarihand og ﬂekkmarihand. På tur i månadski�e juni/juli er
det mest truleg at du ser ﬂest av orkidéane på denne strekninga. Det er svak s�gning dei siste 100 høgdemetrane opp �l
Steinsetsætra. Du kan snu der, eller gå vidare på skogsveg �l Brautesætra ved Mevatnet, og u�orske traseane �l skiløypene vidare. Steinsetsætra er starten på eit større samanhengande område med ﬂeire vatn, myrar/våtområder, furuskog
og sætremiljø.

Turkort!

Er ein publikasjonsserie med turforslag i medlemskommunane �l Sunnmøre frilu�sråd.
Turkort kan lastast ned gra�s frå www.frilu�sraadet.no/turkort. Turkort er også �lgjengeleg
som trykt he�e i nettbu�kken �l Sunnmøre frilu�sråd. Alle turane er skildra på
Møre og Romsdal fylke sin tur-portal www.morotur.no. Turkort er utgitt med støtte
frå Frilu�srådenes Landsforbund og Møre og Romsdal fylke.

Møre og Romsdal
fylke

Sætrevika – Steinsetsætra (Orkidévegen)
Vegen hit og parkering
Det er offentleg parkeringsplass ved Engsetdalsvegen i Sætrevika, om lag 3 km frå Skodje sentrum.

Kartet er henta frå: https://morotur.no/tur/steinsetsaetra
Lengst til venstre Skogmarihand.
I midten detalj Skogmarihand.
Til høgre Flekkmarihand.
Foto: Christer Lundberg Nes.

Lengst til venstre Grov nattfiol.
I midten detalj Grov nattfiol.
Til høgre Skogmarihand med litt
anna utsjånad.
Foto: Christer Lundberg Nes.

Mange orkidéar er freda, har du ikkje kunnskap om kva du kan plukke så la dei stå og nyt dei slik dei står.
Men ta gjerne bilde!

